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เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทย

สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิ
ท่ีจะได้รับความคุ้มครองทางสังคม

แบบถ้วนหน้าสําหรับเด็ก

2558 2559 2562

เงินอุดหนุนฯ
ถ้วนหน้า

เร่ิมดําเนินการ
• อายุ: 0-1 
• สิทธิประโยชน์: 
400 บาท

• เกณฑ์รายได้เฉล่ีย
ต่อปี 36,000 
บาท ต่อคน

ขยายครั�งท่ี 1
• อายุ: 0-3
• สิทธิประโยชน์: 
600 บาท

• เกณฑ์รายได้เฉล่ีย
ต่อปี 36,000 
บาท ต่อคน

ขยายครั�งท่ี 2
• อายุ: 0-6
• สิทธิประโยชน์: 
600 บาท

• เกณฑ์รายได้เฉล่ีย
ต่อปี 100,000 
บาท ต่อคน

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคืออะไร

•	 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบ
เงินสดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข	 และผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายสมทบ	
โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นเดก็ทีม่อีายรุะหว่าง	0	–	6	ปี	ครอบครวัทีม่สีทิธิ
ได้รับเงินอุดหนุนฯ	 เป็นครอบครัวท่ียากจนหรือเสี่ยงท่ีจะยากจน	
มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน	 100,000	 บาทต่อปี	 ในปัจจุบัน	 มีเด็กจ�านวน	
1.01	ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	23	ของเด็กที่อายุต�่ากว่า	6	ปีของเด็ก
ทั้งประเทศ	ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ	ในทุก	ๆ	เดือน		

• วัตถุประสงค์หลักของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด: 
 สนับสนุนครอบครัวให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดของประเทศไทย
 ส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารหลกัในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เดก็มพีฒันาการ

ที่สมวัยและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่	
 หยุดความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

•	 การด�าเนนินโยบายเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิแสดงให้เหน็
ถงึความมุง่มัน่ของรฐับาลไทยทีจ่ะขจดัปัญหาเดก็ยากจนและให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องความเหลื่อมล�้า	 รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ	
นโยบายเงินอุดหนุนฯ	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันาทนุมนษุย์	
และ	แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2561	–	2580)	

พัฒนาการของเงินอุดหนุนฯ 
•	 ตั้งแต่เร่ิมประกาศใช้นโยบายในปี	 2558	 โครงการเงินอุดหนุนฯ	

ด�าเนนิโครงการอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทัว่ประเทศ	ผู้เชีย่วชาญ
นานาชาติต่างเห็นว่า	 โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้เวลา
ในการพัฒนาสั้นที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้

•	 การขยายนโยบายเงนิอดุหนนุฯ	เกดิขึน้จากการใช้หลกัฐานทางวชิาการ
ท่ีแสดงให้เห็นถงึผลส�าเรจ็ของโครงการ	โดยมกีารขยายนโยบาย	2	ครัง้	
ระหว่างปี	2558	–	2562	(ตามภาพที่	1)	การขยายนโยบายนี้แสดง
ให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของรฐับาลไทยทีต้่องการด�าเนนิการตามหลกัการ
ของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด		

ภาพที่ 1: พัฒนาการของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในประเทศไทย

•	 รัฐบาลไทยเริ่มต้นด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนฯ	 อย่างรอบคอบ	 
โดยเริ่มให้สิทธิครอบคลุมเด็กอายุ	0	–	1	ปี	ในครอบครัวยากจนและ
เส่ียงท่ีจะยากจน	จากน้ันมกีารประเมนิโครงการ	ซึง่ได้ผลทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า
ประชาชนต้องการเงินอุดหนุนฯ	มากและเงินอุดหนุนฯ	ส่งผลบวกต่อ
ผู้ที่ได้รับ	 ท�าให้รัฐบาลไทยเห็นชอบขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ		
ให้ครอบคลุมเด็กอายุ	 0	 –	 3	ปี	 และเพิ่มจ�านวนเงินจาก	400	บาท	
เป็น	600	บาท	ในปี	2559			

เส้นทางความก้าวหน้า
สู่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า
ของประเทศไทย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ร้อยละของเด็กไทยท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติ

21.5%

ข้อมูลผู้สมัครท่ีได้รับ
อนุมัติสิทธิส่งถึง
กรมบัญชีกลาง
เพ่ือจ่ายเงิน

ข้อมูลผู้สมัครส่งต่อถึง 
พมจ. หรือ กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน 
เพ่ือประมวลผล

และอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีอพม.และอสม.
ในพื�นท่ีค้นหาผู้มีสิทธิ หรือ

ผู้มีสิทธิย่ืนใบสมัคร
ท่ีสํานักงานเขต เมืองพัทยา 

อบต และเทศบาล

เย่ียมบ้านเพ่ือตรวจสอบ
สถานะความยากจน

ของครัวเรือน

•	 การขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ	 	 ครั้งที่	 2	 เกิดขึ้นใน	 พ.ศ.	 2562	
โดยขยายสิทธิให้ครอบคลุมถึงเด็กอายุ	 6	 ปี	 และปรับเพิ่มเกณฑ์
รายได้เฉลี่ยต่อปีจาก	 36,000	 บาท	 เป็น	 100,000	 บาท	 ต่อคน	
ซึ่งเกณฑ์รายได้นี้สอดคล้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
การตดัสนิใจขยายนโยบายในครัง้นีม้าจากผลของการประเมนิผลกระทบ 
ของโครงการและการประเมินการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้ง
การผลกัดนันโยบายกบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูและการรณรงค์ทางสาธารณะ	
การขยายนโยบายครั้งนี้ช่วยเสริมให้ผลกระทบด้านบวกของโครงการ
เงินอุดหนุนฯด�าเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งขึ้น	 และเช่ือว่าจะช่วยลด
การตกหล่นของเด็กที่ควรได้รับสิทธิอีกด้วย

ท�าไมประเทศไทยจึงต้องการเงินอุดหนุนส�าหรับเด็ก

•	 ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ	ดังนั้นในการวางยุทธศาสตร์ชาติ	
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต	 จึงต้อง
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กต้ังแต่แรกเกิดไปตลอดทุกช่วงอาย	ุ
ดังที่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

•	 การลงทนุในการพฒันาเดก็ตัง้แต่ช่วงขวบปีแรก	ๆ 	เป็นกลยุทธ์ทางการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านก�าลังผลิต
ของประเทศต่อไปในอนาคต

•	 ประเทศไทยมีเด็กจ�านวนสองล้านคนอยู่ในครอบครัวท่ียากจน	 และ
ร้อยละ	21.5	ของเด็ก	หรือ	1	ใน	5	ของเด็กไทยประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมติิ	เด็กเหล่านีอ้าจไม่สามารถพฒันาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากโอกาสและทรัพยากรที่จ�ากัด	 ท�าให้ส่งผลต่อ
อนาคตของท้ังตวัเดก็และต่ออนาคตของทนุมนษุย์และทนุทางเศรษฐกจิ
ของประเทศชาติอีกด้วย

•	 นโยบายเงินอุดหนุนฯ	 	 ในต่างประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถ
ขจัดปัญหาเด็กยากจนได้	ส่งผลช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว	ดังที่จะได้เห็นจากข้อความด้านล่างนี้		

ภาพที่ 2: เด็กที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ – ข้อมูล 
พ.ศ.2558-2559

เงินอุดหนุนฯ  ช่วยเด็กและครอบครัวในภาวะ 
เปราะบางได้อย่างอย่างไร

•	 การลงทุนในเด็กปฐมวัยช่วยเพิ่มศักยภาพท่ีสามารถหยุดการส่งต่อ
ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นได้มากขึ้น	

•	 จากการวิจัยพบว่าการด�าเนินนโยบายส�าหรับเด็กในช่วงปฐมวัย
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า	 เมื่อเทียบกับการด�าเนิน
นโยบายส�าหรับช่วงวัยอื่น	ๆ

•	 ดังที่จะได้เห็นจากข้อความด้านล่างนี้	 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของประเทศไทยก็สามารถส่งผลด้านบวกต่อเด็กและ
ครอบครัวเช่นกัน

การประเมินผลกระทบโครงการ พบว่าเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด: 

•	 ช่วยท�าให้ภาวะโภชนาการของเด็กดีขึ้น

•	 ช่วยขยายการเข้าถึงบริการสังคมที่ส�าคัญ

•	 ช่วยให้การดูแลสุขภาพของแม่ดีขึ้น	 และ	 ช่วยเสริม
พลงัให้ผูห้ญงิมศีกัยภาพในการเพิม่ผลผลติในระยะยาว	

เงินอุดหนุนฯด�าเนินการอย่างไร

• ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้ังอยู่
ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ยนิูเซฟ	สถาบนัวจิยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย	(ทีดอีาร์ไอ)	ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และภาคีอื่น	ๆ	

• การด�าเนินนโยบายเงินอุดหนุนฯต้องการการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและในระดับ
ท้องถิ่น	คือ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวง
การคลัง

• เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 อาสาสมัครพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	และผูใ้หญ่บ้าน	ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ค้นหา
ผูม้สีทิธิในพืน้ที	่และสามารถรบัรองสถานะความยากจนของครวัเรอืน	
ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	เทศบาลในแต่ละพื้นที่	ส�านักงาน
เขตกรุงเทพฯ	 และเมืองพัทยา	 จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับลง
ทะเบียน

• กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 มีหน้าที่รับผิดชอบการจ่ายเงินให้
แก่ผูมี้สทิธิได้รบัเงนิอดุหนนุฯ	โดยผ่านระบบการจ่ายเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์
ของรัฐ	ซึ่งท�าให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	
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ภาพที่ 3: กระบวนการสมัคร ประมวลผล อนุมัติ และการจ่ายเงิน 

จ�านวนของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

•	 เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ	 มีจ�านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 จาก	 180,000	
คนในปีแรก	เป็นมากกว่า

ภาพที่ 4: อัตราความครอบคลุม (ร้อยละของผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯ  
ต่อเด็กที่อายุต�่ากว่า 6 ปี)

•	 หลังจากการขยายนโยบายล่าสุดเมื่อมีนาคม	2562	คาดการณ์ว่าในปี	
2567	 จ�านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯจะเพ่ิมถึง	 1.8	 ล้านคน	 หรือ	
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กไทยที่อายุต�่ากว่า	 6	 ปี	 (ดูภาพที่	 4)	 การดูแล
สวัสดิภาพของเด็กและครอบครัวในภาวะเปราะบางน้ีถือเป็นก้าวที่
ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ	

•	 อย่างไรก็ตาม	 จากการประเมินกลุ่มเป้าหมายโครงการ	 ชี้ให้เห็นถึง
อัตราการตกหล่น	30%	ซึ่งหมายถึง	เกือบ	1	ใน	3	ของเด็กที่ควรได้
รบัประโยชน์จากเงนิอดุหนนุฯ	ตกหล่นซึง่รฐับาลคาดว่าการขยายฐาน
รายได้เมื่อเดือนมีนาคม	2562	นั่นจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการ
ตกหล่นได้

อะไรคือปัจจัยความส�าเร็จทางนโยบายของโครงการนี้

ก. หลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง

	หลักฐานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงมาจากผลของการประเมิน
ผลกระทบของโครงการและการประเมนิกลุม่เป้าหมายของโครงการ	
ซึง่ได้รบัการสนับสนุนและด�าเนนิการผ่านความร่วมมอืกบัภาคภีาค
ส่วนต่าง	ๆ 	น�าโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(ทดีอีาร์ไอ)	

	จากข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทีม่อียู	่เช่น	ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	
(GDP)	จ�านวนของผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯ		ณ	ขณะนั้น	และประมาณ
การจ�านวนผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯในอนาคต	 รวมถึงข้อมูลและบท
เรียนจากต่างประเทศ	 ถูกน�ามาใช้เพ่ือประมาณการงบประมาณ
และพัฒนาแผนการผลักดันนโยบายเพื่อเรียกร้องให้มีการด�าเนิน
นโยบายและการขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯในเวลาต่อมา	

ข. ความร่วมมือที่เข้มแข็ง

	กลุ่มพันธมิตรเพื่อเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า
ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	2561	ประกอบไปด้วยองค์กรพฒันาเอกชนด้านเด็ก	
จ�านวนกว่า	 100	 องค์กร	 องค์การยูนิเซฟได้พัฒนาความร่วมมือ
อย่างเข้มแขง็กบักลุม่พนัธมติรนี	้เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิการสนับสนนุ
จากสาธารณะและพฒันาความร่วมมือกับผูมี้อ�านาจในการก�าหนด
นโยบาย	

	ผู้อ�านวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ	 คุณ	 Henrietta	 H.	 Fore	
เข้าพบพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีเพือ่แสดงความ
ยินดีที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการประกาศและด�าเนิน
นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 พร้อมเสนอให้มี
การขยายนโยบาย	

	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
น�าเสนอและประกาศยืนยันเจตนารมณ์ในการด�าเนินนโยบายเงิน
อดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ	ณ	การประชมุเรือ่งเงนิอดุหนนุ
เดก็ถ้วนหน้าทีก่รงุเจนวีา	เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์	2562	การสนบัสนนุ
จากเจ้าหน้าทีร่ะดับสงูของประเทศไทยเช่นนีเ้ป็นส่วนส�าคญัทีช่่วย
ให้นโยบายเงินอดุหนุนฯประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิการและ
ขยายนโยบาย

อัตราความครอบคลุม 
(ร้อยละของผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุนฯต่อเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 6 ปี)
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คุณ	Fore	ผู้อ�านวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ	และ	พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
ณ	กรุงเทพฯ	ปี	2562	

ร้อยละของเด็กไทยท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติ

21.5%

ข้อมูลผู้สมัครท่ีได้รับ
อนุมัติสิทธิส่งถึง
กรมบัญชีกลาง
เพ่ือจ่ายเงิน

ข้อมูลผู้สมัครส่งต่อถึง 
พมจ. หรือ กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน 
เพ่ือประมวลผล

และอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีอพม.และอสม.
ในพื�นท่ีค้นหาผู้มีสิทธิ หรือ

ผู้มีสิทธิย่ืนใบสมัคร
ท่ีสํานักงานเขต เมืองพัทยา 

อบต และเทศบาล

เย่ียมบ้านเพ่ือตรวจสอบ
สถานะความยากจน

ของครัวเรือน
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ชีวิตในขวบปีแรกของ
เด็กเป�นช่วงท่ีสําคัญ 

ดังนั�นการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจให้แก่

ครอบครัวยากจนถือ
เป�นการลงทุนทางสังคม

ท่ีควรทํา

เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยอุดช่องว่าง
ของระบบความ

คุ้มครองทางสังคม
ท่ีมีอยู่ของ
ประเทศไทย

เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
เก่ียวข้องโดยตรง

กับครอบครัวท่ีประสบกับ
ปัญหาอย่างแท้จริง 

และมีหลักฐานท่ีพิสูจน์
ความสําเร็จแล้ว

ในหลาย ๆ ประเทศ

ค. การจัดตั้งระบบติดตาม การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูล
แบบทันสมัย

	โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ	 โครงการเงินอุดหนุนฯ		
จดัตัง้ระบบการจดัการฐานข้อมูลหลงัจากด�าเนินโครงการไปได้แล้ว	
1	ปี	ระบบการจดัการฐานข้อมลูนีเ้ป็นเครือ่งมอืการตดิตามทีส่�าคญั
ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานของ
โครงการเงินอุดหนุนฯ	อย่างแม่นย�าและทันสมัย	

	โครงการเงินอุดหนุนฯ	 จัดท�ากรอบการติดตามและประเมินผล
ไว้ตัง้แต่เริม่ต้นด�าเนนิโครงการ	และมกีารปรบัปรุงเพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการขยายนโยบายครัง้ที	่2	และทศิทางของโครงการฯในอนาคต	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนฯ	ไปสู่บริการสังคม
อื่น	ๆ

ภาพที่ 5: สาระส�าคัญที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนฯ

ยูนิเซฟและองค์กรภาคีประสบความส�าเร็จในการ 
ผลักดันให้ด�าเนินการและขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ 
ได้อย่างไร

•	 โดยการสื่อสารสาระส�าคัญกับผู้ก�าหนดนโยบายและสาธารณะอย่าง
ชัดเจน	 โดยเน้นให้เห็นถึงความจ�าเป็นของเงินอุดหนุนฯ	 และ
การคุม้ครองทางสงัคมส�าหรบัเดก็ทีค่รบถ้วน	นบัตัง้แต่วกิฤตเิศรษฐกจิ
ในปี	2540	(ดูภาพที่	5	ด้านบน)	

•	 โดยการเสนอแนะข้อมูลและหลักฐานจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบของนโยบายเงินอุดหนุนท่ีมีลักษณะเหมือนกัน	 ให้แก่
ผู้ก�าหนดนโยบายระดับสูง	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
คนส�าคัญของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์
และผลจากการด�าเนินนโยบายเงินอุดหนุนฯที่ประเทศแอฟริกาใต้	

•	 โดยการสร้างพนัธมติรทีเ่ข้มแขง็ร่วมกบักลุม่องค์การพฒันาภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคมท่ีท�างานในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก	
เพื่อร่วมผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนฯอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป

•	 โดยการสร้างหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบด้านบวกของเงินอุดหนุนฯที่มีต่อเด็กและครอบครัว	
หลักฐานทางวิชาการนั้นเป็นผลมาจากการประเมินผลกระทบของ
โครงการโดยความร่วมมอืของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	
และ	สถาบันวิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจ

ใครคือผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

•	 ครอบครัวยากจนเกือบท้ังหมดในประเทศไทย	 (ร้อยละ	 93)	 ที่มีเด็ก
ผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิอดุหนนุฯ	ยืน่ลงทะเบยีนรบัสทิธ	ิในจ�านวนนี	้ผูส้มคัร
จ�านวน	635,966	คน	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	84	ได้รับการอนุมัติให้ได้
รับเงินอุดหนุนฯแล้ว	

•	 ผู้ได้รบัเงินอดุหนนุฯส่วนใหญ่เป็นแม่ทีป่ระสบกับท้าทายในหลายด้าน	
ดังนี้	

ภาพที่ 6: ข้อท้าทายของผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

ผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯได้รับความช่วยเหลือ 
ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

•	 เงินอดุหนนุฯเป็นช่องทางส�าคญัในการเชือ่มโยงครอบครัวทีอ่ยูใ่นภาวะ
เปราะบางกับทรัพยากรและบริการอื่น	 ๆ	 เพ่ือแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	
ของเด็กในภาวะเปราะบางนี้	 ในปัจจุบันการด�าเนินการเช่ือมโยงเงิน
อุดหนุนฯกับบริการอื่นน้ัน	 อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและ
เริ่มทดลองด�าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนด		

•	 ตัวอย่างของการด�าเนินงาน:	

	การอบรมผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก	

	การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้กับคุณแม่มือใหม่

	บริการการดูแลสุขภาพแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด

	บริการให้ค�าปรึกษาแก่แม่ซึมเศร้าหลังคลอด

	การติดตามดูแลและการเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์	

การว่างงาน

แม่เลี�ยงเด่ียว

ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย

แม่วัยรุ่น
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ท�าไมเงินอุดหนุนฯ จึงเข้าไม่ถึงบางครอบครัว 
ที่ต้องการ 

•	 จากการประเมินพบอัตราการตกหล่นของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ	 30	
หมายความว่าจะมเีดก็	30	คน	จาก	100	คนทีค่วรจะได้รับเงนิอดุหนนุฯ	
แต่ก็ไม่ได้รับ	

•	 การคดักรองกลุม่เป้าหมายมคีวามผิดพลาดสูง	อย่างไรกต็ามกย็งัถอืว่า
อยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่เม่ือเทยีบจากโครงการทีเ่จาะจงกลุม่เป้าหมายลกัษณะ
เดียวกันนี้ในต่างประเทศ	

•	 อุปสรรคในการเข้ารับสิทธิของโครงการฯ:	

	ความสับสนในขั้นตอนการรับสิทธิ	และการลงทะเบียน	

	ความซับซ้อนของกระบวนการรับรองสถานะความยากจน

	ครอบครวัทีย่ากจนบางครอบครวัไม่มบีญัชธีนาคารหรอืไม่สามารถ
เข้าถึงบริการเครื่องกดเงินอัตโนมัติ

	เอกสารทางราชการไม่ครบถ้วน	

	บางครอบครัวที่อยู่ห่างไกลประสบปัญหาในการเดินทาง

ก้าวต่อไปของเงินอุดหนุนฯ

•	 ผลิตหลักฐานทางวชิาการอย่างต่อเนือ่งเพ่ือพฒันาการด�าเนนินโยบาย
และลดอตัราการตกหล่นของโครงการฯ	เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าเดก็ทีมี่สิทธิ
ทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุนฯ	

•	 เสรมิสร้างการปฏบัิตงิานอย่างมคีณุภาพในทกุระดบั	รวมทัง้พฒันาสือ่
เพื่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน	 และ	 จัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ

•	 เสรมิสร้างระบบการตดิตามและรายงานผลของเงนิอดุหนนุฯ	ให้มคุีณภาพ	
โดยใช้กรอบการตดิตามผล	ตวัชีว้ดัทีป่รบัใหม่ให้สอดคล้องและทันสมยั	
รวมถึงด�าเนินการติดตามและรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ	

•	 เสรมิสร้างการเช่ือมโยงเงินอดุหนุนฯกบับรกิารสงัคมอืน่ๆ	เพือ่ลดปัญหา
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น	

•	 จากหลักฐานทางวิชาการที่ผลิตขึ้น	 สร้างโอกาสและความเป็นไปได ้
ที่จะขยายสิทธิของเด็กที่ได้รับสิทธิไปสู่เด็กทุกคนที่อายุต�่ากว่า	 6	 ป	ี
เงินอุดหนุนฯถ้วนหน้าจะสามารถช่วยลดค่าบริหารจัดการ	ลดอัตรา
การตกหล่น	และยังช่วยส่งเสริมความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชาติ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	

ช่องทางหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนฯ

เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน:

 www.csg.dcy.go.th

หรือเฟซบุ๊กเพจของโครงการเงินอุดหนุนฯ:

 www.facebook.com/CSGProjectOfficial

ผู้แทนจากรัฐบาลในหลายประเทศจ�านวนมากได้มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเพื่อเรียนรู้จากโครงการเงินอุดหนุนฯ	
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	หรือ	ต้องการเรียนรู้โครงการเงินอุดหนุนฯ	โปรดติดต่อ:

กรมกิจการเด็กและเยาวชน:	dcy.intercorp@gmail.com

องค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย:	thailandao@unicef.org

http://www.csg.dcy.go.th
http://www.facebook.com/CSGProjectOfficial
mailto:dcy.intercorp@gmail.com 
mailto:thailandao@unicef.org

